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Předložená diplomová práce byla Vypracována pod mým Vedením Ve

spolupráci s neurologickou klinikou FN ]Voto]. lnspirací pro téma byla práce senjor

Bobath terapeutů' kteří hlubokou masáž chod dla doporučujÍ před tréninkem stoje a

chůze u pacientŮ po céVní mozkové příhodě a sVé tvzení opírají o Výzkum Vědců

mad'arské universitv V SegedínU, kteří prokázal pozitivní V|iV stimulace chodidla na

posturální stabilitu u zdravých jed ncŮ. V názvu práce se Vyskytuje Spojení "hluboká

masáž chodidla", protoŽe dle našeho názoru lépe Vyst]huje exteroceptivní podnět,

kter}' byl pacientům apl koVán'

Tereza HlaVáčkoVá při Vytváření metodiky irešeršní části diplomové práce

prokázala schopnost placovat S odborným textem a ap|ikovat získané informace V

praxi nebo V rámci textu' Diplornantka zálaveň brzy zvládla metodiku práce a

orientaci Ve Vyšetřovacím protokolu posturografe' NěkteřÍ pacienti trpěli strachem z

provádení náročnějších ba]ančních Úkoů' oceňUji způsob, kteným studentka

pracovala s pacienty a Vedla je k provedení Vyšetření' Práci si dokázala dobře

zorganizovat a pružně leagovat na Změny nebo na potřeby pacientů'

Ačkoliv bylo na psaní práce itestováni méně času' Tereza HlaVáčkoVá byla

schopna rozvrhnout si čas tak, aby bylo dokončení práce reálné. Aktivně se mnou

komUnikovala a snaŽla se dle svých moŽností reagovat na mé připomínky'

studentka samostatně zpracovaLa a Vyhodnot]la výsledky' případně byla schopna

Vyhledat Vhodné odborníky pro statistické zplacování dat'

Limitací práce ]e nízký počet probandŮ' který je dán Vzácností onemocnění

spinocelbelární ataxií. Na druhou skaIu jsme tímto Výběrem získali homogenni



skupinu pacientů s degenerativním onemocněnÍm mozečku' u kteďch je balabnce

narušena na několika úrovních CNS. V blízké době je v plánu skupinu probandů

rozšířit o da|ší pacienty a zvýšit tak statistickou Významnost Výs|edků, které zatím

prokázaly pozitiVní VliV na balančnÍ sitUace, V ktených dominuje proprioceptivní

informace z periferie.

Komplexní Výkon dlplomantky z pohledU práce s pacientem' s posturografem,

z pohledu práce s daty ipři Zpracování odborné literatury a samotného textu

diplomoVé práce hodnotím celkoVě jako Výborný, a proto ji doporučUji k obhajobě.
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